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CU' WELLINSYUNNESTIS DUKO DE BRUNOY? 

Cu “ELLINGTON - la venkinto de 
Napoleono ĉe YTaterloo (pri kiu la 
Imperiestro diris: "La fato pli fa- 
ris por li, ol li estis farinta por 
ĝi...) oficiale ricevis la titolon 
de Duko de Brunoy? Oni ankoraŭ nun- 
tempe firme diskutas tiun demendon, 
ĉar tiu titolo, starigita de Louis 
XVIII-a renkontis akran kontraŭsta- 
ron ek de la komenco en la sino de 
la komunumoj grupitaj ĉirkaŭ Gros- 
bois (t.e. Boissy-Saint-Leger, Vil- 
lecresnes), kie oni estis restinta 
tre "bonapartisto" je tiu epoko. La 
funde esploritaj studoj bedaŭrinde 
ne ŝajnas esti donintaj sukcesojn 
en la senco de jesa aŭ nejesa res- 
pondo. Ili estis entreprenitaj de 

regionaj historiistoj, kiujn tiu 
demando pasiiĝas, kaj interalie en 
Brunoy, kie S-ro G. GIGAROFF kolek- 
tis pri tio tre interesan dokumen- 
taron, el kiu ni liveros la esencon 
al niaj legantoj. 

=-O00o--0--0c0-- 

Estas necese memori la entuzias- 

mon estigitan en la eksterlandaj 
kortezoj pro la falo de Napoleono 

: Gare de l’Est ou Poissonnière — Tél. : PRO. 55-03. 

la 1-a. JELLINGTON, bon$enca gene- 
ralo, sciis valorigi la venkon de 
aterloo; li ricevis el la angla 
parlamento, donacon de 200.00O pun- 
doj (50 milionoj da N.F.); ĉiuj su- 
verenoj el Eŭropo lin dekoraciis 
per siaj ordenoj, kaj lin investis 
kun altoficoj. ALEKSALDORO donis al 
li la l-a klasan ordenon de sankta 
Anna, aldonante donacon de unu mi- 
liono da frankoj. La reĝo de Neder- 
lando investis lin per la titolo de 
Duko de ifiaterloo, transdonebla al 
liaj posteuloj, kun donaco de du- 
cent mil nederlandaj guldenoj kon- 
sistanta el bonegaj bienoj inter 
Nivelle kaj Quatre-Bras; le portu- 
gala Regenteco estis «donacinta al 
li la mirindan arĝentaĵaren servi- 
con, ĉizita laŭ la desegnoj de la 
fama portugala pentristo sA(UIERO, 
taksita je 3 milionoj da irenkoj! 

“BILINGTON estis komisiita kiel 

estro de la okupade armeo en: Fran- 
cujo; ĉe la traktato de 4ix-le-Oha- 
pelle, en 1818, oni donis al li ho- 
noran gvardion samkiel al refida 
princo; Imperiestro £fLELSALDRO su- 
perfavoris lin per favoroj, inves-  
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tis lin ĉefmarŝalo de Rusujo, kaj 
sendis al li la kostumon, kiun li 

mem surhavis la antaŭan tagon, kun 
altvalora spado. 

LOUIS XVIII-a nomumis lin marŝa- 
lo de Francujo, dekoraciis lin per 

ordeno de l'ŝankta Spirito, kaj 

eble nomumis lin Duko de Brunoy, 
kial ne?Ĉio ĉi estis tute natura al 
princo, kiu estis genuinta antaŭ la 
Regenta princo de Britujo por ates- 
ti sian dankemon pro la trono, kiun 
li estis akceptinta de li. 

Cu li investis lin Duko de Bru- 
noy en 1818? La tuta demando kuŝas 
tie. Sciante la malafablecon de 

Louis XVIII-a kontraŭ Napoleono - 
tio ne estas neverŝajna, sed senar- 
tifike estas neeble tion.jesi. 

Evidente, estus neniel eksteror- 
dinare ke, Louis XVIII-a, je sia 
revero el ekzilo, estus investinta 
la titolon de JDuko de Brunoy, ĉar 
tiu ĉi estis,estinta lia antgu la 
Revolucio. Estas certe ke tiu dis- 
tingaĵo estis promesita 81 “ELLING- 
TON. Oni tamen trovas neniun post~ 
signon ĉe la Linisterio pri Justi- 
co (Kancelierejo). Malgraù tio, la 
mencio de tiu titolo plurfoje ape- 

ris en la regionaj monografioj (1) 
Ni ne skribos pri ĉiuj pasintaj, 
kaj nunaj diskutoj, sed ŝajnas, ke 
inter la bonapartistoj konataj de 
la loĝantoj de Grosbois, estis in- 
teralie Markizo de Barbe - liarbois, 
kiu estis rifuzinta aprobi sian mo- 
narĥon (Li estis kanceliero). 

VAULOBELLE elvokas tiun okazon 
en sia "Historio pri Du Restaŭradoj 
Tiu fordono ŝajnis alli strange 
skandala tuj post Waterloo. Inter 
la ĉefaj dokumentoj, ankaŭ cititaj 
de S-ro GIGAROPP, estas tri biletoj 
de BARBE ~ MARBOIS al la duko de 

RICHELIEU, kiuj troviĝas en la 
Naciaj Arkivoj (2). 

En la unua letero (I6.12/1815), 
BARBE-MARBOIS informas RICHELIEU ke 
li estis doninta 8al Reĝo kaj al li 
la informojn pri la Kastelo de Gros 
Bois. Li donis la prezon kaj la kon 
diĉojn de la frincino de WAGRAN por 
ĝin vendi: "ĝi ŝajnas al mi tro gra 
va - li diras - kaj mi nenion faros 
sen nova ordono". 

En le (dua, li respondis)“ Lia 
koŝta Duko, mi plenumos la ordonojn 
kiujn la Reĝo petis vin transdoni 
al mi, sed tio okazos nur post kiam 

vi estos aŭdinta min;j li daŭtigos 
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en la volo, kiun vi sendis al mi je 
lia nomo. Tiu glora distingilo de 
la reĝa dankemo estas tre greva 
afero. 

Kelkajn tagojn poste, li skribis 
la trian letereton: "ki estas tre 
certa, neniam malplaĉi je la Reĝo, 
dirante al li lojale tion, kion mi 
opinias la vero. La Reĝo rediris al 
mi siajn unuajn ordonojn rilate al 
Gros-Bois.Mi foriris dirinte la ĉa- 
grenon, kiun mi sentis, esti inves- 
tita de tia misio. Mi skribas ĉi 
tie tion, kion mia respekto ne per- 
mesis al mi diri tiom forte, kiom 
mi estus devinta. La bieno de Gros- 
Bois ne povas esti donacita al la 
Duko de ‘“ellington sen grave ofendi 
ĉiujn, kiuj konservas la memoron de 
Bonaparto. Tiu bieno estas kvazaŭ 
ĉe la pordoj de Parizo, kaj la an- 
gla ee ne povos trankvile lo- 
gi tie. 

Ĉu mi povas aldoni ke la Histo- 
rio rakontos ke tiu, kiu venkis la 
francan armeon estis pompe rekompen 
cita de la Frinco, kiu denove sur- 
troni£is en Francujo; tiu fakto es- 
tis unu el tiuj, kiujn la posteula- 
ro malfacile senkulpigos.Mi do ĵur- 
petas Lian Hoŝtan Refon ne doni 
tiun ateston al la )Juko de WELLING- 
TON, aŭ investi alian kiinistron ol 
mi pri tiu malagrabla afero. Mi al- 
donas motivon, kiu ne estas sen ia 
pravo, kvankam la plej melgranda el 
ĉiuj: la prezo petite Us la nomo de 
la Princino de “agram (3) $ajnas al 

Vi povas ankoraŭ mendi ĉe nia 
Centra Sidejo, en Farizo, koverton 
surhevante la insignon de la 54-a 
Kacia Kongreso kaj samtempe, sur 
poŝtmarko, la specialan poŝtstam pon 
kiu reproduktas la insignon. 

Irezo: NF 1,50 (aù 3 respond-ku- 
ponoj) po koverto 

mi ekscesega. Vidu, Moŝta Reŝo, en 
mia opono nur sinceran fervoron por 
via gloro". 

Louis XVIII-a devis submetiĝi an 
taŭ la sana prudento kaj patriotis- 
mo de sia liinistro. Tiam reveninte 
al sia intenco, la Reĝo estus eltur 
ninta la malfacilaĵon, investante 
parole al WELLINGTON la (honoran 
titolon de Duko de Brunoy kies kas- 
telo kaj parko ne plu ekzistis!! 

ellaborita de Sro DUCHESNE 
laŭ verko de Sro GIGAROFF. 

laŭ afabla permeso de 
"L'ECHO DE VILLECRESNES" 

tradukis 
J „A.ROUSSEAU 

(1) FINARD Théodule : CORBEIL kaj 
ties kantonoj (p.23). Tiu verko ek- 
zistas kompleta nur en presprovaĵoj 

i estis ero de la biblioteko de 
forpasinta S-ro C.DUFOUR en Corbeil 

(2) NACIAJ ARKIVOJ ~ AB 92 dokumen- 
toj (3) donacitaj de PINARD en sep- 
tembro 1861. Thĉodule FINARD naski- 
ĝis en 1803a(Corbeil) kaj mortis en 
1871a. 

(3) Si estis nevino de la Bavara 
Reĝo, kaj estis edziniĝinta kun kar 
ŝale Berthier, princo de Neufchŝtel 
kaj ~agran. 

Ni eksciis pri la edziĝo de nia 
samideano Jean - Claude DISSOUS, el 
farizo, kun fraŭlino „arie -Therĉse 
BRUGUIERE, la ll-an de Junio 1962. 

Ni ankaŭ eksciis pri la edziĝo, 
de la nepo de nia amiko J-ro Camil- 
le Brender, Jeen-Zierre LAUWEREINS, 
kun ~ino “ichelle ROUSSELIN, la 
28-an de Junio 1962. 

Niajn gratulojn al ĉiuj! 
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KONSILOJ AL LA INSTRUISTOJ 
mzmez=uzrzzrzzrzemmernz=zzereremzzsrzsmzoe= 

Kelkaj el vi demandis min, ĉu la 
diskutado pri ata/ita devas iel in- 
flui ilian instrumanieron. la res- 

pondo estas simpla: ĉar la reformo 
propagandata de S-roj JUNG kaj kel- 

kaj aliaj nordlandanoj, estas ĝis 
nun nur privata iniciativo, la ins- 

truistoj devas daŭrigi la instrua- 
don de la fundamenta kaj oficiala 

uzado de la pasivaj grticipoj, kia 

ĝin konstante instruadis en nia lan 

do iliaj gloraj antaŭuloj De Beau~- 
front, Cart, Corret, Couteaux, kaj 
ceteraj. 

Tiu uzado estas cetere tre klara 

Laŭ la vortoj mem de ZAMENHOF "kiel 

principon ĝeneralan por -ata, prenu 

"ke tempo estanta ekzistas vere nur 

kiam la ago aŭ stato daŭras sufiĉe. 
En alia kondiĉo la ago aŭ stato jam 
finiĝis, kiam ni pwrolas pri ili; 

sekve ni ne povas uzi -ata, sed de- 

vas uzi -ita. Tiel same se ni paro~- 

las me pri la malvolvado de l'ago, 

sed nur pri ĝia rezulto". La saman 
principon, sub alia formo, oni tro- 

vos en la, feliĉe reeldonita, fama 
"Ruĝa Broŝureto" 

En la praktiko, oni uzu -ata, 

kiam en la franca lingvo oni po- 

vas uzi la frencismon ĉtre en train 
de, aŭ kiam temas pri ripetado de 
Ta ago. En ĉiuj aliaj okazoj, oni 
uzu -ita; la aldono de la verbo 

esti, en ia ajn tempoformo, nenion 

ŝanĝas en la senco de tiuj partici- 
poj. Ekz-e: 7 

"La komitato estis elektata kiam 

la sekretariino svenis": "Le comité 

était en train d'être élu, quand la 
secretaire s'évanuit". 

"la komitato estas ĉiujare eTek- 
tata per voĉdonado de ĉiuj kluboj": 
(Z)- Le Comité est élu chaque année 
par le vote de tous les clubs. 

"Nia Lingva Komitato estis elek- 

tita en la Bulonja Kongreso, ĝi es- 

tis elektita ne de unu aŭ de kelkaj 

XXK 92 KEKKEKXKRXKKKKKKXKXKXKKKXXXXXIX 

personoj..." (Z) notre Comité lin - 
guistique fut élu au Congres de B.; 
41 a été élu non pas par une person 
ne ou par quelques unes... 

Mi aldonu, ke la franca tempo 

“plus-que-parfait" ne ekzistas en 
Esperanto: tiu temporilato estas 

esprimata per la adverboj jam aù 
antaŭe, ĉiufoje kiam ĝi ne estas 
evidentigita de ĉirkaŭteksto, ekz.; 
“Oni ne. plu parolis pri la balotoj 

ĉar la komitato estis jam (antaŭe) 
elektita en la antaŭa kunsido" (On 
ne parla plus de scrutin, car le 
Comité avait été élu à la séance 
précédente. 

G. WARINGHIEN 
ssmssmzesremzezem= 

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 

RADIO = PROGRAMOJ 

Jen la programoj de la jugoslava 

radioelsendejo ZAGREB: 

Horaro: Jaŭdo, je la 23,05 horo 

Ondolongo: 264,6 metroj 

16/7 - 95-jara Jubileo 
slava Akademio 

kaj Arto 

de la Jugo- 

de Scienco, 

23/1 - Honore al la 75-jara datre- 
veno de Esperanto 

Respondoj 
kaj osé 

30/7 — al Korespondentoj 
oj el la Movado 

6/8 - 

13/8 - 

Recenzoj pri novaj libroj 

Referaĵo pri la Universala 
Kongreso en Kopenhago 

20/8 - Same kiel la 13/8 (2-a parto 

27/8 - al korespondantoj 
oj el la kovado 

=~Qg- 

Respondo 
kaj Nova 
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I4-a FERVOJISTA KONGRESO-BUDA FESTO 
ame eseesmeemoczzeemopmmzmmmmemm=z=z=mr=em=m= 

(5-an - 11-an de Majo 1962) 

Aliĝis 1040 personoj el 20 lan- 
doj (inter ili 78 francoj). Dank'al 
la hungara gastemo, al la kuirarto, 
al la vino kaj la suno, tiuj tagoj 
estas neforgeseblaj. 

Sub la protektado de S-ano Ste- 
fano KOSSA, Ministro pri Trafiko 
kaj Poŝto, malnova entuziasma espe- 
rantisto, kaj de nia verkisto Julio 
BAGHY, la kongres-laborkunsidoj kaj 
aranĝoj iris tute glate. 

El la diversaj punktoj pritrak- 
titaj dum la laborkunsidoj, estas 
notinda la strebado de komitatoj 
por junularo en diversaj landoj. En 
la daŭro de la Kongreso mem, estis 
specialaj aranĝoj por la junularo, 
ĉefe dum nokta promenado sur Danubo 
dum du horoj! 

Krom tio, mi povas mencii la 
rondveturadon per aŭtobuso tra la 
urbo, dimanĉe, la vizitojn al la 
Parlamentejo (lunde) kaj al pionira 
fervojo (merkrede). Marde estis la 
tuttaga ekskurso al Norda-Hungarujo 
(vizito de Aggtelek-Groto kie muzi- 
kistaro ludis la preludojn de LISTZ 

Vendrede estis la ekskurso al la 
Lago BALATONO, kie okazis la fermo 
de la kongreso. Tre agrabla manĝo 
kun multspecaj vinoj en la Tihany- 
duoninsulo. 

Ni ne devas forgesi mencii ankaŭ 
la internacian balon (merkrede ves- 
pere) kaj la filmprezentadon kaj va 
rietaĵoj (ĵaude vespere) 

Ni sciigu ke, dank'al nia samide 
ano Ministro KOSSA, miaj veturadoj 
en Budapesto estis ege simpligitaj, 
pere de libera vojagksrto en aŭto- 
busoj kaj tramoj, kaj ke estis el- 
donita speciala l-forinta poŝtmarko 
okaze de tiu kongreso. 

"Kosonem Szepan" (Grandan Dankon 
al niaj hungaraj gekolegoj, kaj ĝis 
revido venontjare en STOKE ON TRENT 
(Britujo)! 

memmrm=mrzouamz=zzzez=ez 

Depost la 22a de Junio 1962, nia 
amiko el Madagaskaro, S-ro ROUSSBAU 
Henri, estas patro de 

Chantal Jacqueline ROUSSEAU 

Wultan feliĉon al la bubo kaj 
niajn gratulojn al la Gepatrojyj 

S-ro PELLE Francis, policisto, 
4 rue Diderot, MONTLUCON (Allier), 
deziras korespondi kun kolegoj. 

LITERATURA KONKURSO LUIS HERNANDEZ: 
. 9 a 9 um 9 mo 9 am 0 CE . =ir-=:=: „=. mimi Im,» 

Esperanto-Grupo en VALENCIA, kun 
la celo omaĝi sian plej aktivan kaj 
sindoneman membron, organizas lite- 
raturan konkurson kaj invitas la 
tutmondan esperantistaron partopre- 
ni sin. 

Jen kelkaj el la kondiĉoj: 
19)la konkursaĵo estu originale ne- 

publigita prozaĵo ne pli ol 4000 
vortojn 
29)sendu maŝinskribitan tekston en 

tri ekzempleroj al 3-ro Francis- 
ko Amoros Rico, strato ikiilegrosa 12 
29 en Valencia (Hispanujo) el kiu 
vi povos peti pliajn informojn pri 
tiu konkurso. 

Kun orientfranca grupo, ni serĉas 
intergrupan amikecon. Kiu P ranca- 
grupo deziras ankaŭ veran, viglan 
daŭran kontakton pro flegi korespon 
dadon kaj vizitojn? Bonwolu skribi 
al ESPERANTO - RONDO (Crailsheim en 
Germanujo). 
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GENERALA KUNVENO 
de U. E.F. 

la 22- IV - 1962 

Fri la INFORMA FAKO perolas S-ro 

ROUGETET. 
Depost Epernay, la Komitato sen- 

dis al la 120 Konsilianoj pri Supe- 

ra Nacia Edukado kompletan dokumen- 

tadon. 80 Dokumentaroj estis sendi- 

taj ankaŭ al firmeoj, kiuj sendas 

varojn eksterlanden. Sen respondoj. 

Ĉiu monate, S-ro ROUGETET parto- 
renas kunvenon ĉe UNESKO, kaj uzas 

ĉiujn okazojn por komprenigi al la 

reprezantantoj de la 7O Asocioj de 

la O.N.G., ke Espersnto estas grand 

valora solvo por multaj- problemoj. 

pri'(U.E.48. S-ro GUII~ 

IAUME. 
La laboro de UEA estis resumita 

dum la kunveno de la delegitoj. 

Ni povas fieri ĉar nun ni havas 
belan domon en Roterdamo kun 15 ĉam 
broj. 

U.E.A. konstante rilatas kun U.N 

E.S.K.O. kaj multe klopodas por dis 

vastigi nian lingvon tra la tuta 

mondo. 
3-ino HAUDEBINE, nuntempe en Hin 

dujo, iros baldaŭ al Japanujo por 

daŭrigi sian laboron por Esperanto. 

S-ro SEKELJ iras al Afriko uzan- 

te etnologan karavanon por propagan 

di Esperanton. - 
Inter la 300 delegitoj de UEA en 

Francujo, la Junulara Pako estas re 

prezentita nur de 2 junuldelegitoj. 

Tio ne estas sufiĉa, kaj ni devus 
havi multe pli’da tiaj delegitoj ĉe 
fe sur la irvojo de Parizo al Nico, 

pro turismo. 

; Fine, S-ro GUILLAUME volas ripe- 

ti la vortojn de D-ro LAPENNA, kiu 
dezirus ke U.E.A. parolu je la nomo 

de 100.000 personoj! ' 

raportas 

Ni tuj povus duobligi la nombron 

de la membroj, se ĉiuj lernantoj pa 
gus eĉ modestan kotizon. lli petas 
vin fari vian eblon por plilarĝigi, 

nian asocion! 

S-ro. Petit rekomendas nian ami=- 

kon D-ro ALBAULT inter la kandida - 

toj "B" por ke la delegitoj voĉdonu 
por 'it. 

S-ro RAJSKI informas ke oni po- 

vas aĉeti ĉambron en la domo de UEA 
Li proponas, se estos eble, ke estu 

franca ĉambro. Sed tamen la afero 

kostas multe. 

Fino VINCENT proponas ke oni fa- 

ru alvokon en la esperantista gaze- 

taro por aĉeti tian ĉembron, samma- 
niere, kiel oni aĉetis la kulturdo- 

mon. Tiu propono estas akceptita de 

la kongresanero. 

S-ro LLECH “ALTER prezentas la 5 

kendidatojn kiuj sukcesis la ekzame 

non por iri al la Renkonto en iomo. 

(F-inoj GARRIGUE, JUCHEREAU DESTOU- 

CHES, S-roj BOURGOIN, CARDONA). 

Laŭ raporto de S-ro TARDIEU, oni 
ekscias pri la disdono de 233 ates- 

toj pri lernado, 36 superaj atestoj 

pri lernado, 26 atestoj pri kapable 

CO», 

Ciuj varme gretulas la laboron 

feritan de S5-ro TARDIEU, kaj S-ro 

BIANC aldonas plurajn detalojn. 

S-ro wOTILLON reportas (skribe) 
pri la GAZETARA SERVO. En 19561, li 
ricevis 456 eltondasĵojn de gazetoj; 
inter ili 127 artikoloj havis pli 

ol 50 limioj, 68 estis ilustritaj 

per fotoj. Nur unu estis malfavora 

al Esperanto. 
Tri gazetoj aperigas kurson. 

=-=—J=- 
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S-ro LLECH ~ WALTER raportas pri 
la ĵus finiĝanta Kultura Semajno, 
kaj esperas ke venontjare pli da 
seminarianoj partoprenos. 

NACIA KONGRESO EN 1963: Pentekos- 
to kaj Perpignan estas dato kaj 
loko elektitaj; ekskurso lunde al 
Barcelono (aprobite). 

S-ro FETIT proponas por la jaro 
1964a, ke oni elektu LE MANS. -ro 
MICHEL informas ke samtempe oni in- 
ou Avenuon Zamenhof (konsenti- 
te). 

KVIN JARA PLANO POR U.F.E. (pro- 
pono de 3-ro Petit 

En nia movado estas tri periodoj 
a) komenco de la uzo de la lingvo;- 

ĝis la unua mondmilito oni inte- 
resigis la publikon per propagandi- 
loj'6n neciaj lingvoj: KE, D..;: 

En la 2a periodo, post la milito 
ĝis la kongreso en Varsovio oni or- 
ganizis la Esperanto-movadon en lan 
daj asocioj, fakaj kaj lokaj grupoj 

Ambaŭ periodoj temis "Esperanton 
por Esperanto". 

Nun, ni eniras la 3-an periodon, 
kiu estas la periodo de internacia 
kulturo, ne por Esperanto sed per 
Esperanto. Ni devas uzi Esperanton 
ne nur por propagandi ĝin, sed por 
aliaj celoj ol Esperanto mem. En la 
popoluniversitatoj, de 5 jaroj, en 
la internaciaj konferencoj, oni po- 
vas uzi iun ajn lingvon, kondiĉe ke 
estu nur unu traduklingvo, kiu es- 
tes la komuna internacia lingvo, 
fakte, Esperanto. 

En la 5-jara plano, 
opinias ke jen estas 
nia agado. Pri tio, 

S-ro Petit 
la senco de 

li ĝojas, se 
niaj grupoj ne plu estos nomitaj: 
"esperantistaj grupoj, sed kultu - 
raj grupoj, rondoj de internacia 
kulturo. 

Gis Perpignan, ni devas duobligi 
la nombron de niaj membroj. 

Dua parto de tiu plano: eniri en 
multajn asociojn, partopreni inter- 
naciajn kongresojn, parolante tie 
en esperanto; malkoncentrigi nian 
aferon en ĉiuj partoj de la mondo; 
ni devas havi ideon pri mondskalo 
de nia movado. Ni laboru tiusence 
en Kopenhago. 

S-ro LLECH-WALTER aprobas kaj in 
sistas sur la fakto ke, se iu espe- 
rentisto apartenas aŭ gvidas admin- 
istrantaron de iu asocio (ruĝa kru- 
co, literatura asocio, ktp) oni vi- 
du ke esperantisto estas normala 
homo kaj tiamaniere ni povos pli fa 
cile enirigi Esperenton en ĉiujn so 
ciala jn mediojn. 

o-ro RAJSKI pravigas la ideon, 
dirante ke ni ĉiam devas havi pla- 
non por labori. 

3-ro IETIT donas ekzemplon pri 
personoj, kiuj perdis sian skepti- 
kismon, kiam ili estis konkrete in- 
formitaj pri Esperanto kaj konside- 
rente ke en la lernejoj, ĉiujare la 
nombro de lernantoj pri Esperanto, 
pligrandiĝas. 

ELEKTO DE NOVAJ KOxITATANOJ s5ek- 
ve de la nova statuto kaj diskuto, 
pri la voĉdonadmaniero, estas elek- 
titaj la 24 personoj, kies nomoj 
aperis en la 208-a numero de R.P.E. 
Du kongresanoj sin detenis. 

DIVERSAĴOJ - S-ro FETIT proponas 
kiel honorajn prezidantojn de U.F.E 
S-ron PHILIPIE (Arras) kaj Sron MAR 
LY (Bordeaux) (Akceptite). 

kaj kiel honorajn membrojn:3-roj 
BELHOSTE, BOULAY, BOURDELON, CHAVET 
a kaj WARINGIEN (unuanmme apro- 
bite). 

REZOLUCIO PRI IO-UJO KAJ NEOLO- 
GISMOJ: Kelkaj ne tute aprobis la 
rezolucion pri ata-ita kaj petis 
alian rezolucion. S-ro Petit legas 
novan tekston pri IO-UJO kaj NEOLO- 
GISMOJ. S-roj GONIN kaj BIANC pre- 
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kiel vere ĝi longege estadis : 
simpla, facile lernebla, ne 
vastampleksa radikaro uzata pere 

zentas sian vidpunkton. Ni deziras 

havi simplan lingvon kaj firme kon 
servi la fundamenton (3-ro Petit). 

"Ni atentigas lea esperantista- 
ron pri ĉiaj ŝneĝoj faritaj 
sen neneigebla utileco al kiuj 
ajn eroj de la granetiko. Ni 
emfaze asertas, ke nia lingvo 
estas konstruita laŭ plej rigo 
re reguleco kaj do sen escep- 

toj. Sej vere, fakte? Ni mon- 
tras, ekzemple, ke por nomi la 
malnovajn lendojn, kies nacis 
nomo devenas de tiuj de la 
gentoj ilin regadantaj de mul- 
taj jarcentoj, ni uzas du for- 
mojn "ujo" kaj. "io", omon o 
Zamenhof longe vaj plej logike 
klerigis ke post longa pristu- 
dado de la demendo, li decidis 
ke oni devas uzi "ujo"(Resvon- 
do:47, oticiala gazeto lIl.= 
1611, p.29, aŭ Lingvaj Respon- 
doj (ECL) 1925 p.36) 

      
"Ti nepre devas ankaŭ kon- 

servi la simplecon de niaj ra- 
dikoj kaj wvorttormpdo. Tial 
ni deves senhezite forĵeti la 
malutilejn neologismojn (des- 
cendi = malsupreniri; ekspliki 
= klerigi; signeturi = subskribi 
bi; buŝa ekzameno = perola ek- 
zameno; kej aliaj). Nur, ni ak 
ceptu kaj uzu novejn radikojn 
kiam temes pri apertigo, pre=- 
cize difino de diversaj aferoj 
ĝis nun nomitej per unu nura 
kaj Zenerela vorto (ekz. la di 
versaj pafiloj: = revolvero fu 
silo, kerebeno, k.a.) 

“Ni timu ke kiam (eble bal- 
daŭ) eltinstencoj studos la de 
mendon: "ĉu 'oni devas akcepti 
Esperenton, kiel internacian 

| lingvon?" diuj ne. opiniu, ke 
nia konduto mem montras ke ĝi 
ostos nur projekto, s-e doy:n 6 

  

de firme fiksita kaj senescepta, 
gramatiko. 

"Tial, por ke nia propagan- 
do ne estu malhelpata per tiaj 
lingvouzoj, ni petas la gviden- 
taron de U.P.E. kaj U.E.A. por 
ke sufiksoj mne agnoskitaj de 
Zamenhof aŭ de la Akademio de 
Esperanto, kaj nenecesaj neolo — 
gismoj ne aperu en la oficia 
laj gazetoj de ambaŭ asocioj". 

La rezolucio estas aprobita; nur À : p : 
unu voĉo estis kontraŭ (3-ro GONIN) 

3-ro FRAKGBUL informas ke ĉiuj 
grupoj agnoskitaj de "Jeunesse et 
Sports" povas ricevi subvencion, 
petente ĝin de la „inistrejo.Li an- 
kaŭ sciigas ke la samaj grupoj po- 
vas aĉeti je favorprezo, materialon 
en "Les Magasins Acedemiques". 

S-ro LLECH w4/LTER donas la perol 
vicon al Prof. Niŝihumi, el Tokio, 
kiu atentigas la partoprenantojn 
pri la Universala Kongreso en Tokio 
en 15652. 

En Tokio, la esperantistoj iom 

times pro la distanco, ne havi su- 
fiĉe da partoprenontoj. S-ri Nisi- 
humi petas sendon de kuraĝigaj le- 
teroj, se oni ne povos 'pertopreni. 
Li donas la adreson de la loka kon=- 
gresa komitatos 

S-ro M. NAKAGAWA, ĉefo de T. E. K. 
ĉe JujBssl: 
1.I3 - Montomaĉi - Bunky0-Ku TOKIO. 

S-ro GUILLAUME informas ke estas 
antaŭvidita de U.E.A. vojaĝo al TO 
KIO je 3.000. NP 

Rino de la Kunveno je 18 h 30. 
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Universala 

Esperanto 

KOPENHAGO 

Ne. ĉiuj esperantistoj povas par- 
topreni Universalan Kongreson, sed 
tamen ĉiuj povas aliĝi. 

Por tiuj kiuj ne venos al Kopen- 
hago, en interkonsento kun la ĝene- 
rala sekretario de UEA kaj la estra 
rano pri financoj, la L.K.K. deci- 
dis enkonduki specialan kategorion 
de aliĝo sub la nomo "Korala Aliĝo" 

La L.K.K. opinias ke tiu katego- 
rio ricevos la aprobon de la neve- 

nontaj esperantistoj. 
La kotizo por tiu aliĝo estas 

21 NF; ĉiu aliĝinto en tiu katego- 
rio ricevos la kongresan libron kaj 
aliajn kongresajn dokumentojn, sed 

ne rajtos persone .ĉeesti la kongre- 

son. 

STATISTIKO 

Meze de Junio la nombro de la 
ali~zintoj estis jam 1320. Depost 
tiu dato multaj aliaj aliĝis al la 
monda menifestrcio de la esperantis 
mo al kiu ĉi jare estas ligita la 
gravega Konferenco pri la Lingva 
Problemo en la Scienco. 

G.G.POMPILIO 

XOXOXOXOXOXOXOXO XOXOXOXOXO XOXOXOXOX 

NE aŭ à “ns L e + 0 

Ni eksciis pri la forpaso de Sin» 
Gregoire BOLONKIN, la 5-an de Junio 
1962. Niajn sincerajn kondolencojn 
akceptu ŝiaj edzo kaj infanoj. 

Kongreso de 

4/11 aug.1962 

KVIVA DE LA 
CRUPAJ 1 

BULONJO ~ ĉe — mARO 

la Unua Markola Kongreso sukcese 
kunvenogis la l2an kaj l3an de liajo 
delegitojn kaj aktivulojn el ses 
landoj: Britujo, Belgujo, Danlando, 
Francujo, Germanujo kaj Follando. 

Elstaraj partoj de la programo 
estislaborkunsido, prediko de sac. 
“AROT, festparolado de S-ro BOUQUIN 

de pono de florkrono ĉe Placo Zamen- 
hof, oficiala akcepto kaj...gefian- 
ĉiĝo de du geesperantistoj el Folk- 
estone (Ni gratulu ilin). 

Dum la varietea vespero, pli ol 
cent partoprenintoj „aplaŭdis ske- 

ĉojn, filmojn, poemojn'kaj ĉefe la 
amuzan ventroparolanton BEN WEBER, 
el Middelbourg (Nederlando). 

Similaj renkontiĝoj okazos ĉiu- 
jare ĉe marbordaj urboj de Britujo, 
Belgujo, aŭ Francujo.Krome, la Nord 
Franca Esperanto ~ r'tederacio organi 
zos kunvenojn la l4-an de oktobro, 
en Amiens kaj pliposte en Lille, 
dum la venontjara internacia komer- 
ca foiro. 

VALENCIENNES 

Post akcepto de germana grupo el 
Düren, la venonta giona konkurso, 
temos pri traduko de turisma fald~- 

folio pri la urbo Valenciennes. 

ROUBAIX = TOURCCING 

Pro peto de aŭskultanto la fran- 
clingvaj programoj de B.B.OC. prezen 
tis bonegan elsendon pri historio 
kaj aktualeco de Esperento. Detale 
raportis la loke gezetaro. 

La membroj rajtas partopreni la 
komentotajn vizitojn de "mutuelle 
Touristique du Nord" 63bis, place 

Rihour. Krome, la klubo regule kun— 
venas ĉe nova sidejo (Bar du Nord) 
angulo rue Neuve kaj Grand' Place. 

Franca Esperantisto N92IO Julio I562 XXEXXKKKKXXKXKXKKKKKKKKXKXXXKXXK $'7 XXX



  
  

VALLON PONT D'ARC 

S-ro Eenri AGERON, urbestro de 
Vallon-Pont-d' Are, mondcivitano, 
ĝenerala konsilanto por la departe 
mento Ardeche (Francujo) petis nin 
sciigi ke: 

WLi treege ĝojis pri la eksteror 
dinara sukceso de la Inaŭguro de la 
urba tendejo kaj de la esperantista 
semajno aranĝita de VIVARA STELO 
tiuokaze dum pasinta somero. 

El ĉiuj partoj de la mondo tra- 
fis lin amaso da leteroj, gratul- 
kartoj, telegramoj, k.t.pD.... 

Li tre bedaŭras pro manko da tem 
po, ne hsvi la eblecon persone res— 
pondi, kiel li tion ŝatus fari, sed 
petas ĉiujn akcepti siajn sincerajn 
kaj varmajn dankojn, sian elkoran 
salutan. 

Pluraj leteroj, precipe el lan- 
doj kie Esperanto ne libere disvol- 
viĝas, profunde kortuŝis lin. 

Li invitas ĉiujn provi iam vizi- 
ti la Kampadejon 9D2-ro Zamenhof kaj 
samtempe KALKOVRI LA BELEGAN REGIO- 
NONkie ĝi kuŝas sur la tutmondani - 
gita komunumo de Vallon-FPont-D'4Arc. 
apud la rivero Ardĉeche (elp. Ardeŝ) 
kie amike bonvenotaj estas ĉiam la 
veraj pacbatalantoj. 

Li deziras la finan venkon de 
esperanto kaj triumfo de Zamenhof- 
idealo kaj restas konstante preta 
helpi tiucele". 

Informojn pri Vallon Pont d'Arce, 
vi ricevos kontraŭ l internacia res 
pondkupono skribante al SYNDICAT D' 
INITIATIVES en Vallon-Pont-D'Arc. 

Pli precizajn informojn (en es- 
peranto) pri la kampadeĵo Zamenhof, 
povas sendi kontraŭ internacia res- 
pondkupono: P. JAYER "La Vigie" Che 
min de Baza en AUBENAS (Ardeche). 

KURSOJ: kontentige finiĝis ele- 
mentaj kursoj gviditaj de 3-ro ROU- 
VIERE en AUBENAS, kaj de 3-ro FROUF 
en Vallon. Perfektiga kurso ankaŭ 
bone finiĝis en Vallon ĉi jere. 

LES ANDELYS 

la 3-an de majo la junaj kluba- 
noj akceptis kvin jugoslavajn fer- 
vojistojn, kiuj vizitis Normandion. 
kalgranda ekspozicio estis aranĝita 
kaj la infanoj volonte donis klari- 
gojn. 

sukcesis en la ekzamenoj: 
Atesto ri Lernado: HAYER Claire 
(S-jara) GRAFFIN Alain (ll-jara) 
Atesto pri Supera Lernado: J.CARON, 
(12-j.) BONNET Sylvie (14-j)DESJAR- 
DINS Chantal (12-j) VASSEUR Domini- 
que L~)» 

O.NAYER kaj J.CXRON gajnis la du 
stipendiojn je 100 NF, disponigitaj 
de la Klubo por restado ĉu en Kopen 
hago, ĉu en Gresillon. 

Jam de kelkaj 
de la Feriza Grupo 
ol antaŭe. 

Tion ni ŝuldas al la agema agan- 
ta sekretario de la grupo, Sinjoro 
IAVERRE, kiu zorgas pri la aranĝoj 
de la kunvenoj. 

Ĉiu monate estas almenaŭ du kun- 
venoj: interbabilado en la kafejo 
"La Ville de Reims" kaj kultura ves 
pero, plej ofte dank'al la afabla, 
kunleborado de la fervojistoj kiuj 
permesas al la grupo uzi sian kine- 
ĉambron en stacidomo Saint-Lazeare. 

Tiuj lestaj kulturaj vesperoj 
estis "Dana Vespero" kiel antaŭpa - 
rolo 81 la Universala Kongreso, kun 
filmoj, "Pola Vespero" kun la parto 
preno de 3-ro 4. Lutogniewski paro- 
listo ĉe Pola Radio en Varsovio kaj 
denove "Pola Vespero", dum kiu S-ro 
Rajski, estrarano de U.E.A. prezen- 
tis filmojn. 

Dum la Dana Vespero, ni 

monatoj, la vivo 
estas pli vigla 

ankaŭ 
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ĝuis la prezentadon de la esperante 
postparoligita filmo pere de la i. 
kaj T. Esperontista Asocio; pri ĝi 
ni dankas interalie 3-roj Collomb - 
kaj Ayrinhac. 

LITTRY (apud BAYEUX) 

La 23-an kaj 24-an de Junio oka- 
zis en tiu vilaĝo, en "Royer des 
Jeunes" (afable disponigita de ĝia 
estro, S-ro TOUZAN), esperantista 
renkontiĝo organizita de 3-ro SAPE- 
RAS. Kunvenis 22 samideenoj venin- 
taj ĉefe el Bayeux, Caen kaj Vire. 

Okazis komuna manĝo, ludoj, kan- 
toj kaj ekspozicio de libroj, revu- 
oj, turismaj faldfolioj kaj poŝtkar 
toj. 

NOT M.E.S 

Oni scias 
JANMEZ, redektoro 
Inspektorejo. 

Gesinjoroij VOLFELIERE, 10 rue de 
la Servie informes ke ili dezi — 

ras akcepti eksterlendan amikon oka 
ze de rondvojaĝo. Oni ĉiam konigu 
al ili la planon de la eksterlanda 
prelegisto; tio helpos la organiza- 

don de propegandkunvenoj. 

la sindonemon de 3-ro 
„ . 

ĉe la Akademia 

XOXOXOXOXOXOXOX OX OX OX OX OX OXOXOXOXOX 

LIBRO ~ SERVO 

Bonvolu noti ke la "Rabloj de La 
Fonteine" estas elĉerpitaj!. 

a Eto mzeom=eomeom=eommo sz EEDEN EE E EKO z= 0 == . Li : 

“NIA SIDEJO NACIA EN CHABROL 
estos iermita de la 8-a de aŭgusto, 
ĝis la 8-a de septembro 1962. 

Ni memorigas al vi ke mi povas 
liveri la monerojn eldonitaj de nia 
amiko CSEH (6 NF plus sendkostoj) 

La radio tchecoslovaque a commen 
cĉ d'emettre des grogrammes reguli- 
ers en Longue Internationale Espe- 
ranto sur la longueur d'ondes de 
233,3 mètres, dans le cadre des 
émissions en lengues étrangères. 

Les programmes en Esperanto ont 
lieu le dernier jeudi de chaque 
mois entre 18h45 et 19 heures. 

LS RAE L 

Le Conseil äunicipal de la ville 
d'HERCELIJA a donne le nom de Zamen 
hof Z une rue de la ville. 

JAFON 

Le mouvement religieux japonais 
OOMOTO (dont la revue est éditée en 
espéranto) fête cette année le 70-è 
anniversaire de sa création. 

DANEKARK 

L'Antologie Danoise qui a été 
éditée en espéranto est un luxueux 
volume bien imprimé de 259 pages, 
qui contient d'escellentes traduc- 
tions de la littereture poétique — 
et en prose de ce pays. 

BELGIQUE 

La maison GEVAERT a édité un nou 
veau film en espéranto: "Sources de 
Lumière" d'une durée de 25 minutes, 
en couleur de 16 ou 35 m/m 
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Maison Culturelle 

Esperantiste 
CHATEAU DE GRESILLON 

BAUGE 
(Maine-et-Loire) 
  

  

Quatrième Période 
DU VENDREDI 31 AOÛT AU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

(Arrivée le 31 Août — Départ le 15 Septembre) 

Séjour d'études organisé par l'U. E.F. 
Cours supérieur et pratique, sous la direction de M. GARRIGUE. 

| EMPLOI DU TEMPS : 

Le 31 Août, à 21 heures : Soirée. 
Chaque jour : 8 heures : lever ; 

8 h. 30 : Petit dĉjeuner.; 
9 h. à 11 h. : Leçon de grammaire ; 
1 12 h. : Conversation ; I'h-a 
12 h. 30 : Déjeuner : 
16 h. 30 à 17 h. 30 : Explications de textes et questions orales ; 
17 h. 30 à 18 h. 30 : Jeux en Espéranto ; 
19 h. 15 : Dîner. 

Soirées libres ou distractions légères. 

Il est évident que durant cette période des séjours de repos seront — si le 
Château’ n'est pas rempli par des participants au Cours Supérieur et Pratique.   
    La PARIZA FOI... Ŝ fanke, vi havas qu aapektojn 

Dank'al la sindonemo de S-ino N. 
COULON, tiu budo estis iom pli orna 
mita ĉi jare ol antaŭe. 

La du kradoj kiuj staras ĉe la 
enirejo kaj la balono en la fono es 
tas la motivoj de la nova poŝtkarto 
kiun ni eldonis kun la franca teks- 
to "L'ESPERANTO VOUS OUVRE LES POR- 
TES DU MONDE". 

Ni instigas vin mendi tiun poŝt- 
karton kaj uzi ĝin por skribi al vi 
aj konatuloj dum la venontaj ferioj 

  

Vidu ankaŭ la anoncon pri ĝi en 
nia junia numero. 
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RECENZOJ 
renca LmDLed LD LL LLL LLL CL LD ELDLDGĜ LTI 

"JUĜU MEM" - Faktoj pri Cehoslovakio 
Eldonita de la ŝtata firmao ORBIS - 
116 paĝoj - havebla kontraŭ unu res 
pondkupono ĉe "Cehoslovaka Esperan~- 
to Komitato, Blanicka 4 - PRAHA 2 ~ 

La unua eldono de tiu libreto a- 
peris en 1960 kaj vekis tiel viglan 
intereson ke en mallonga tempo, ĝi 
estis elĉerpita. Pro tio la ĉeĥoslo 
vaka Esperanto - Komitato aperigis 
tiun novan eldonon kiu, reverkita 
kaj kompletigita enhavas la plej 
novajn informojn pri la aktuala sta 
to de la industrio, komerco terkul- 
turado de tiu lando. 

Ĝi estas dokumento kies legado 
estas necesa por bone koni la funk- 
ciadon de la ŝtatorganoj kaj la so- 
ciajn organizaĵojn en «socialisma 
ŝtato. 

Tre interesa estas ekzemple la 
komparo de la kosto de la ĉefaj var 
specoj kun la tempo dum kiu laboris 
to devas labori por ilin aĉeti. 

Sed ni iomete bedaŭru, ke en tiu 
esperantlingva libreto kiu pritrak- 
tas ĉiujn temojn pri publika instru 
ado, popolklerigo kaj ĝenerala kul- 
turo, ktp... enhavas mne unu solan 
vorton pri esperanto movado kaj pri 
lernado de la Internacia Lingvo en 
Cehoslovakujo. 

NOVAJ FALDFOLIOJ 

WUPPERTAL (senkoste havebla ĉe: 
"Presse und Werbeamt - Wuppertal en 
Germanujo). 

La turisma prospekto pri Wupper- 
tal eldonita dank'al la efika akti- 
veco de la esperanta grupo de tiu 
urbo estas la plej bela el ĉiuj nu- 
naj esperantlingvaj prospektoj. 

Gi sciigas al ni en ĝia abunda~ 
teksto la originon de WUPPERTAL kiu 
fondiĝis nur en 1930 per la kuniĝo 
de pluraj urboj de la Rejna Valo; 
Barmen, Elberfeld, k.t.p. kaj kiu 
nun entenas 425.000 loĝantojn. 

la esperanto-eldono de tia multe 
kosta prospekto pruvas ke la tu- 
rismaj oficejoj pli kaj pli klopo- 
das allogi la esperantistaron. Ili 
komprenis ke ni estas nature turis- 
ma klientaro, ĉar ni ŝatas kaj ser- 
ĉas la kontaktojn kun fremduloj kaj 
vojaĝas eksterlanden pli facile ol 
iu ajn dank'al nia lingvo. 

MALSUPRA AUSTRIO - Bela ankaŭ 
estas ĉi tiu kolora prospekto pri 
la bela regiono de la Danubvalo en 
la ĉirkaŭaĵoj de Wien. Ĝi estas 
skribita nur germane, angle, france 
sed kromfolio donas esperantan tra~ 
dukon. 

Gi enhavas alian esperantan krom 
folion kiu invitas la esperantista- 
ron uzi la «miaf p de "Erste oOster- 
reich-SparKasse (aŭstria ŝparkaso), 
en Wien kie vi povos ŝanĝi vian, mo- 
non, pagigi viajn "vojaĝ-ĉekojn kaj 
esperante babili. 

LE TOURISME INTERNATIONAL..C'EST 

L'APFAIRE DE L'ESPERANTO 

Tiu prospekto estas gastronomia 
vortareto en ses lingvoj: Franca, 
Esperanta, Hispana; Itala, Angla, 
Germana; ĝi entenas ĉiujn vortojn 
uzitaj sur la manĝotabeloj, de la 
"ovo malmole kuirita kun majonezo" 
ĝis la "pastaĵo farita de la ĉefku- 
iristo". Ĝi estas necesega al ĉiuj 
esperantistoj-manĝemuloj kiuj vizi- 
tas la eŭropajn restoraciojn. 

Tamen kurizoe estas ke tiu pros- 
pekto eldonita de la famkonata fir- 
mao "La Bénédictine" ne indikas la 
vortojn por la likvoroj, eĉ ne tiu 
de la "Benediktino". 
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KELKAJ PRIPENSOJ PRI NEUTRALECO 

Dum skribaj aŭ parolaj diskutoj 
inter esperentistoj, aperas oftaj 
aludoj pri neŭtraleco; ĉiu parolas 
pri ĝi, apogante siajn argumentojn 
sur ĝ1, sed verdire, la opinio mem 
pri tiu "neŭtrala sinteno" de Ĉiuj 
alsopirata, estas sufiĉe malklara, 
por ke ni provu prilumi tiun proble 
mon. 

Laŭ la reagoj de la homoj ekzis- 
tas du specoj de neŭtralecosla kle- 
riga kaj la malutila. 

Kleriga estas la neŭtraleco, ki- 
am ĝi ebligas al la membroj de iu 
asocio aŭ grupo esti informitaj pri 
tiu aŭ alia doktrino, de ili ne aŭ 
malmulte konata. Ekzemple, unu el 
niaj grupoj estas vizitata de Azi- 
ano, kies religio estas budhismo; ĉu 
je la nomo de neŭtraleco, oni devas 
malpermesi al li prelegi pri la fi- 
lozofio, la kredoj kaj la ritoj de 
tiu religio? Konsiderante ke en 
ĉiuj penssistemoj, ĉu religiaj, Ĉu 
sociaj, ĉu politikaj, ĉu filozofiaj 
estas intime miksitaj la vero kaj 
la nevero, estas oportune kaj inte- 
rese, el multaj vidpunktoj, ke li 
povu klarigi senpasie kaj sendispu- 
te, la ĉefajn trajtojn de sia reli- 
gio. Same, kiam venos post li, li- 
berpensulo, katoliko aŭ framasono, 
ĉiuj povos libere montri la avanta- 
ĝojn de sia idealo. En tiaj kazoj, 
temas pri kleriga neŭtraleco, ĉar 
dank'al tiu sinteno antaŭ plej di- 
versaj opinioj, la homoj povos in- 
formigi kaj kleriĝi. 

kale, estus malutila kaj malkle- 
riga neŭtraleco se, je la nomo de 
plena kaj rigida neŭtraleco la gru- 
pestroj malpermesus al budhisto, al 
liberpensulog. al katoliko kAj: al 
framasono eĉ aludi per kelkaj vor= 
toj, le ĉefajn kredojn de sia dok- 
trinoj. Tiam, flankenĵetante ĉian 
diskuton pri politiko, religio kaj 
filozofio, la klereca nivelo de la 
grupo aŭ de la asocio malleviĝus 

iom post iom, ĉar estas preskaŭ ne- 
eble elvoki socian temon,ne aludan- 
te pri unu el la tiklaj punktoj su- 
precititaj. ĵ 

Tikla? Ĉu vere? Principe ne! Ĉar 
apud meŭtraleco kaj sur la sama vo- 
jo, paŝas alia virto: respekto al 
doktrino, kiu ajn ĝi estas, kaj al 
ĝiaj partianoj. Ĉiu homo inteligen- 
ta devas kompreni, ke la intima kre 
do de tiu alia homo, sidanta apud 
li, samvaloras kiel sia propra, se 
nur tiu kredo staras sur sincera a=- 
liĝo. Nur tiel, la diskutoj fariĝos 
amikaj, frataj kaj granda profito 
devenos de ili. 

Bedaŭrinde, en tro multaj okazoj 
iuj doktrinoj staras sur malamo kon 
traŭ la malsamopiniantej homoj; ilin 
oni nomas hipokritoj, malnobluloj 
aŭ perfiduloj salajrataj de partio 
aŭ de eklezio. la unua kondiĉo de 
respektebleco de doktrino estas, ke: 
tiu doktrino estu respektoplena al. 
ĉiuj aliaj doktrinoj kaj doktrina- 
noj. 

Nun, kiam kaj kiel oni povas rom 
pi neŭtralecon? Nu, donante eksklu- 
zivan avantaĝon aŭ pli bonan situa- 
cion al iu difinita doktrino, doma- 
ĝe je la aliaj, kies anoj ne rajtas 
aŭdigi sian voĉon. En kelkaj malmul 
taj landoj ankoraŭ ekzistas ŝtatre- 
ligio, dum la aliaj religioj estas 
apenaŭ tolerataj. 

Por ni, esperantistoj, la neŭtra 
leco konsistas el respekto al ĉiuj 
doktrinoj kaj homoj sinceraj, sen 
ekskluzivo al iu ajn; tiel agis dum 
sia tuta vivo, D-ro ZAwENHOF, kies 
edifa verkaro bedaŭrinde, ne estas 
sufiĉe legata. En ĝi tamen, ni tro- 
vus neelĉerpeblan fonton de kondut- 
konsiloj por pacema agado. 

Andre RIBOT 
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LA SFECIALIGITAJ INSTITUCIOJ DE 
mess moco mo eme meme eme eem zon 

KAJ ESPERANTO 

Ĉar mi sufiĉe ofte havas la tas- 
xon skribi propagandajn artikolojn 
pri Esperanto, mi aperigis alvokon 
por havi materialon, kiu ebligos al 
mi verki tiujn artikolojn. Kaj plu- 
raj personoj helpeme sendis al mi 
diversajn dokumentojn, diversajn - 
esperantaĵojn. Inter ili mi trovis 
kelkajn, kiuj povas interesi vin. 

Cu vi scias, ke pluraj speciali- 
pires Do de la Unuiĝintaj 
acioj (O.N.U.) uzas Esperanton por 

sia propagando? Mi eksciis tion ri- 
cevante flugfolion de 0.M.S. (Orga~ 
nizaĵo Monda pri Sano). Tiu organi- 
zaĵo celas enkonduki ĉiujn popolojn 
al plejeble alta nivelo de sano, 
kondiĉo de Monda Paco kaj Sekureco, 
kiu dependas de intima kunlaborado 
de la unuopuloj kaj de la ŝtatoj. 

Alia flugfolio ae en Esperan- 
to) tiu de I.L.O. (Internacia-labor 
Organizaĵo) ankaŭ specialigita ins- 
titucio ligita kun O.N.U. (ILO stu- 
das la urĝajn internaciajn proble- 
mojn de la laboro kaj laboristoj, 
kaj ĝi provas (ofte kun sukceso),al 
porti solvon al tiuj problemoj. Ĝia 
devizo estas: "Malriĉeco ie ajn es- 
tas danĝero al prospereco ĉie". 

Mi ankaŭ ricevis longtekstan spe 
cialan numeron de la"Asocio Interna 
cia por Sociala Sekureco"(4.I.3.S.) 
sub la formo de finskribita afiŝo, 
kiu konigas sian akticecon; ĉe la 
malsupro de la folio, oni povas le- 
gi "Neniu daŭra Paco sen Sociala 
Justeco" "Neniu Sociala Justeco sen 
Sociala Sekureco". A.I.S5.S .kunlabo- 
ras kun 1.L.O. Tiuj tri gravaj doku 
mentoj estis kompletigitaj de plu- 
raj aliaj, interalie de flugfolio 
de I.K.E.M. (Interŝtata Komitato de 
Eŭropa lkigrado) kaj tiel mi lernis 
ke ĉiumonate (mi ŝuste diras ĉiumo- 

nate) l0.O00 Eŭropanoj, patronitaj 
de I.K.E.M. migradas trans marojn. 
Kiuj estas tiuj migrantoj?0fte kom- 
patindaj Grekoj, kies vilaĝoj estas 
detruitaj de .tertermo;j oni sendas 
ilin al USONO por restadi daŭre tie 
Aŭ dederlendanoj multinfanaj: ili 
forlasas siajn malvastajn kampojn 
por koloniigi la dezertan ebenon de 
Aŭstralio; aŭ italaj patrinoj, kiuj 
forveturas kun infanoj al Latina 
Ameriko, por retrovi la patron, kiu 
antaŭe transmigris por havigi al si 
laboron; aŭ fine elorientaj rifuĝin 
toj ĉion forlasintaj. Valora vizo 
kanada, havigita en Germanio aŭ Aŭs 
trio malfermas al ili la pordon de 
nova patrolando. 

Estis por mi granda ĝojo ke kvar 
gravaj internaciaj organizaĵoj kiuj 
havas sociajn celojn, uzas Esperan- 
ton por sia pro pagando, kaj mi pen- 
sis partigi mian ĝojon kun vi. 

Kaj mi finas tiun artikolon pe- 
tante vin helpi min en mia laboro 
de propagando. Se vi trovos dokumen 
tojn, kiuj montras ke Esperanto es- 
tas uzata por iu ajn celo, bonvolu 
sendi ilin al mi, ankaŭ frazojn de 
famuloj pri Esperanto. Interŝanĝe, 
mi povos sendi al vi kelkajn intere 
sajn esperantaĵojn. Antaŭdankojn. 

145 Av. Lacassagne. 

-KOKOKOXOXOXO XOKXOXOXOXOXOXOXO XOXOXOX 

FENDANT VOS VACANCES 

LISEZ 

QUO VADIS (traduit par 
lydia Zamenhof) 

N#-14,00 
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SERVIO DE LI BEAT R:OIEB 

ETUDE ET ENSEIGNEMENT 

L'ESPERANTO CET INCONNU...... 

MANUEL D'INITIATION......ecos 

DIAMISKTO, DIALEKTIKO.......s, 

ESPERANTO MANUEL (Chavet). ... 

DICTIONNAIRES 
  

Legers-Albault.(F = E)....... 

Waringhien (Br P).......esce« 

FLENA VORTARO DE ESPERANTO... 

HISTOIRE DU MOUVEMENT 

  

LETEROJ DE ZAMENHOF (2 vol.). 

VIVO DE ZAMENHOF (E.Privat}).. 

ORIGINALA VERKARO (Zamenhof). 

LITTERATURE 

  

ANGLI “KNPDDOGID....ssesisseos 

TOFPAZE (Pagnol/Bernsrd)...... 

REĜO EDIPO = ANTIGONA .......- 

LINGVO kaj VIVisekcio 

FABLA (binditaj.sio,....». 

LA ĜOJA PODIO (Schwartz)..... 

IN DINDO KUBO. 1a ko 

INFANOJ EN TORENTO (2 vol.).. 

JI MO MS OTELO. 2a sues eseis 

KARIO (Privat)... 0... 

MALSATA STONO (Tagore) (bind) 

20, 50 

30,00 

15,00 

20,00 

4,50 

18,00 

14,00 

10,00 

10,00 

20,00 

12,00 

4,50 

2 50 

5,60 

4,50 

1,20 

15,00 

LA VERDA RAKETO (J.Forge)...... 11,25 

6,00 

4,50 

16,50 

17,00 

VITRALO (John Francis)......... 

LA REVIZORO (Gogol)... l LN 

DANA ANTOLOGIO (bindita)......-» 

NORMANDAJ RAKONTOJ (lieu passant) 

KONTRALTE (M.Boulton).......... l10,00 

RELIGION ET FHILOSOFHIE 

SANKTA BIBLIO (bindita).....e»4 

  

10,00 

NOVA TESTAMENTO.........e.... UA 

VOYAGES & GEOGRAPHIE 

AUSTRALIO - lando kaj popolo... 3,50 

KANAKO EL KANANAN « à « à « « « ee 11,00 

TEMPESTO SUPER KONKAGVO:..... SEAN 

NEPALO MALFERwAS LA PORDON..... 15,00 

750 

11,50 

18,50 

220 

SEKRETOJ DE IA MARESTAĴOJ...... 

VEVO DE IA PLANTOJ.....«sssea] 

BKSEEDICIO KON - FIKI,....... ) 

PARIZA GVIDLIDRO...;.....s 5 

Frais d'expédition et de poste: 
20% jusqu'à IO NF - 15% jusqu'à 20 NF 
et 10% au - dessus. Les commandes 
sont à adresser, avec les fonds à 
U.E.F. 354 rue de Chabrol — PARIS- 
C.C.P.PARIS 855-35. 
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